
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fordelingskriterier vedr. tilskud til studeren-
des råd på VIA University College 2020 

 
Baggrund 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i 2020 tildelt VIA 129.031 
kr. til aktive studenterforeninger. Midlerne er en del af en pulje på1,8 
mio. kr. på finansloven til studenterorganisationer på videregående ud-
dannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Studenterrådet i VIA har fået tildelt ansvaret for at beslutte, hvordan 
midlerne fra år til år skal tildeles studenterforeningerne i VIA. Rådet 
har antaget, at beløbet blev det samme som de to foregående år 
(120.988,11 kr.) og har derfor budgetteret herefter. Såfremt dette med-
fører en budgetoverskridelse, håndteres denne internt af VIA UC. 

 
Fordeling 
UFM stiller krav om, at tilskuddet fordeles efter objektive kriterier. Stu-

denterrådet i VIA har valgt at anvende 50.000 kr. på fortsættelse af an-

sættelsen af en studentermedhjælper med særligt fokus på oversæt-

telsesopgaver, så der sikres inklusion af internationale studerende i 

studenterpolitik. Det resterende beløb fordeles til VIAs campusser. De 

fordeles med 5.000 kr. i grundtilskud til hvert campus, herefter fordelt 

på antal STÅ pr. campus og rundet op eller ned til nærmeste 100. 

Eventuelle overskydende midler kan anvendes af Studenterrådet i 

VIA. 

 

Tilskud fordelt pr. campus 

Campus STÅ* Tilskud 
Randers  907  6500 kr. 
Silkeborg 1.339  7100 kr. 
Viborg 1.662  7700 kr. 
Holstebro 2.226  8600 kr. 
Horsens 3.008  9800 kr. 
Aarhus N 2.522  9000 kr. 
Aarhus C 6.722  15.800 kr. 
Herning 766  6.200 kr. 
I alt 19.152  70.700 kr. 

*Opgjort pr. 1/3 2020 

Anvendelse 

Tilskuddet vil blive udbetalt til Campus DSR, og de steder, hvor et så-

dan ikke findes, vil de blive fordelt mellem aktive uddannelses-DSR på 

campus, til anvendelse på studenterpolitiske eller -sociale aktiviteter, 

der skal være til gavn for så mange studerende som muligt.  

 

Fordelingen er godkendt af Prorektor Gitte Sommer Harrits d.6. okto-

ber 2020. 

NOTAT 

Udarbejdet af: 

Amaya Bøgeskov Echeverría 

Studenterkoordinator  

E: studenterraadet@via.dk 

T: +45 87551030  

Dato: 18. december 2020  
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